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Franz Neruda. 

Neruda-tr ion.  

n musikalisk högtid väntar o ss 
i dessa dagar, då konstnärs
trion, syskonen Neruda, den 

9 nästkommande maj å nyo låter 
höra sig här, hvarför också d agens 
nummer af denna tidning illustre
ras af deras porträtter. På samma 

gång detta deras gemensamma uppträ
dande i den svenska hufvudstaden be
reder en konstnjutning af ädlaste slag, 
derom kan man vara på förhand för
vissad, återkallar det i minnet deras 
första samfälda uppträdande här, en 
af de märkligaste tilldragelser i vårt 
konsertväsendes annaler. Märkligt är 
ock, att man nu får återhöra denna Maria Neruda-Arlberg.  

trio af konstnärer, bland hvilka dock 
endast två ännu tillhöra den stora 
musikaliska artistverlden, efter ett för
lopp af ej mindre än trettio år. Så 
många äro väl derför ej de, som kunna 
för sig i minnet återkalla den entusi
asm, hvilken syskonen Neruda, i främsta 
rummet Wilma — eller ^ ilhelmina, 
som hon då vanligen kallades — här 
i vår hufvudstad uppväckte, men den 
har, som bekant, upplifvats af såväl 
den sistnämnda som af hennes broder 
vid flere tillfällen sedan dess. Och 
det synes oss, som tillhörde de oss 
till ej ringa del. Vår entusiasm för 
dem vid deras första besök framkal
lade bos dem varma känslor för oss 
tillbaka, och de båda systrarnas för
ening i äktenskapshand med svenska 

Wilma Neruda-Norman (lady H allé). 
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tonkonstnärer gjorde dem bofasta hos 
oss. Ännu ett nytt band emellan dem 
och oss blef knutet, då en yngre sy
ster blef bosatt här i Stockholm såsom 
maka till en son af en bland våra för
nämsta tonsättare. 

De tre artistsyskonen äro, som be
kant, nu skilda till bostad och verk
ningskrets. Wilma, förr gift med Lud
vig Norman, nu lady Hallé, har blif-
vit en verldsberömd konstnärinna, en 
»violinisternas drottning», och ä r bosatt 
i London ; Maria, gift med Fritz Arl-
berg, har, efter att i flere år varit bo
satt i sin fädernestad, under senare år 
bott här i Stockholm och såsom lära
rinna i violinspelning påmint om sitt 
deltagande här i syskontrion; Franz 
har under dessa trettio år haft sitt 
hem i Köpenhamn, men på senare år 
mycket vistats och verkat i Sverige, 
förnämligast i dess hufvudstad, der 
han som violoncellist och dirigent är 
högt värderad. 

För fyra år sedan, då fru Wilma 
Neruda .Norman konserterade här, inne
höll denna tidning hennes porträtt och 
biografi och samma år äfven Franz Ne-
rudas. Här må derför endast till de 
tre syskonens bilder fogas några i stör
sta korthet affattade biografiska upp
gifter. 

Familjen Neruda är en gammal böh-
misk musikerfamilj. Eu descendent af 
familjen, Josef N., född 1807, död 1875 
som organist vid domkyrkan i Brünn, 
dugtig musiker och lärare, är fader 
till F ranz N. och hans syskon, af hvilka 
Amelie, Victor, W Tilma, Maria, Eugenie 
och Olga alla egrade sig åt musiken. 
De äldsta och y ngsta, An.elie (f. 1834), 
gift med kapellmästaren Wickenhauser 
i Brünn, och Olga (f. 1858), bosatt i 
England, ba båda offentligen uppträdt 
som pianovirtuoser. Victor (f. 1836) 
var utmärkt violoncellist och dog på 
en af familjens många konsertresor i 
Petersburg 1852. Syskonen äro alla 
födda i Brünn, utom Eugenie, som 
föddes i Wien 1845 och ej uppträdt 
på offentliga konserter. 

Wilma Maria Franziska, född 
den 21 mars 1838, elev af Jansa, 
uppträdde redan vid sex års ålder som 
violinist i Wien och väckte stort upp
seende genom sin kraftiga stråkföring, 
ovanliga teknik och känsla i föredraget. 
Hon konserterade sedan med syskonen 
i Leipzig Berlin, Breslau ocb London 
(1849) famt vidare i Petersburg och 
Skandinavien. I Sverige uppträdde 
hon först tillsammans med syskonen 
Maria och Franz på Stjernströmska 
Mindre teatern den 13 november 1 861 
i en konsertafdelning och sedan jemte 
dem på De la Croix' salong vid B runke-
bergs torg. Den storartade framgången 
är bekant, och ett bevis på hur högt 
hennes konstnärlighet redan då upp
skattades är, att hon strax efter sitt 
första uppträdande, redan samma år, 
invaldes till utländi-k ledamot af vår 
musikakademi. Inländsk ledamot af 

densamma blef hon 1864, samma år 
som hon trädde i äktenskap med hof-
kapellmästaren Ludvig Norman. Hon 
verkade derefter här såsom artist på 
solokonserter och soaréer för kammar
musik samt såsom lärarinna i violin
spel vid konservatoriet (1867—70). 
I Köpenhamn framkallade hon 1862 
samma hänförelse som hos oss, och på 
konstresor i utlandet gjorde hon furore 
bland annat i Paris 1868 och i Lon
don 1869, der hon sedan hvarje vinter 
medverkat vid de populära måndags
konserterna m. fl. och der hon sedan 
bosatte sig. Efter Ludvig Normans 
död 1885 gjorde hon 1886 ett konsert
besök bär och ingick året derpå nytt 
äktenskap med den renommerade pia
nisten sir Charles Hallé i London. 
Konstnärinnan blef af Carl XV ut
nämnd till hedersledamot af k. hof-
kapellet och innehar utom andra heders
tecken medaljen »Litteris et artibus» 
och danska förtjenstmedaljen i guld. 

Anna Maria Rudolfina Neruda-
Arlberg är född den 26 mars 1840, 
den fjerde i ordningen af syskonen, 
och är sedan 1868 gift med opera
sångaren och sångläraren Fritz Arl-
berg. 

Franz Xaver Neruda, född den 
3 december 1843, lärde från sitt femte 
till elfte år violinspel för fadern och 
sedan violoncellspel samt följde tidigt 
med fadern och syskonen på konsert
resor. Först 1864 tog han fast plats 
som violoncellist i Köpenhamns kungl. 
holkapell. 1869 utnämndes han till 
kammarmusikus och tog afsked från 
kapellet 1876, då han hedrades med 
Dannebrogsordens riddarkors. För om
kring ett år sedan erhöll han professors
titel. Ar 1874 besökte konstuären Lon
don, der han sedan flere gånger låtit 
höra sig och deltagit jemte sin syster 
Wilma i de populära konserterna. I 
Köpenhamn har han medverkat till 
bildande af Kammarmusikföreningen 
(1*68) och upprättande af kapellsoaré
erna (fyra kammarmusikkonserter under 
vintern). Franz Nerudas verksamhet 
här i Stockholm vid operans symfoni
konserter för fyra år sedan, såsom 
Musikföreningens flerårige dirigent, så
som tillställare af intressanta kammar
musiksoaréer och som solist på kon
serter är tör väl bekant att vidare be-
höfva omtalas. Hans stora, förtjenst-
fulla verksamhet som tonsättare har 
förut papekats i den biografi, som 
denna tidning i nr 2, årg. 1891, inne
höll. Utrymme saknas nu att närmare 
redogöra för denna verksamhet. Franz 
Neruda är sedan 1890 ledamot af Mu
sikaliska akademien 

Sällsynt är, att en konstnärstrio, så
dan som syskonen Nerudas, åter kan 
träda fram inför en, om ock af en 
yngre generation bestående, publik, 
som för ett tredjedels sekel sedan re
dan af dem bragtes i hänförelse. Nu, 
än mognare som artister och med en 
konstnärlig glöd, som ännu alstrar 

ungdomlig liflighet, träda de fram för 
oss att tillöka kedjan a f forna triumfer 
från ungdomsåren, triumfer af sådant 
slag, att minnet af dem gå i arf från 
generation till generation. 

# 

G l ö m d a  m ä s t a r e .  

(Efter H. M. Schletterer.) 

(Forts.) 

tedan Sebastian Bach var konsert
mästare och hoforganist i Wei
mar (17U8—1717) föddes ho

nom tre söner. Den mellersta af dessa, 
Carl Philip Emanuel (1717—1788) 
skall här omtalas. 

Redan besiämd för rättsstudiet un
dervisades han dock på det omsorgs
fullaste af sin far i musikteori och 
klaverspel. Han åtnjöt således den 
sällsynta lyckan att hafva en man, som 
beherskade konstens hela område, både 
till fader och lärare *. 

Femton elever kunde glädja sig öf-
ver att åtnjuta fader Bachs undervis
ning, deribland hans tre söner Friede
mann, Emanuel och Christian. Voro 
eleverna således ej många, höra dock 
namn sådana som Homilius, Krebs, 
Agricola, Kirnberger, Kittel, Goldberg 
och Müthel till förra århundrades bästa 
musiker. — Den unge Bach (tül skil-
nad från sina bröder och slägtingar 
kallad »Berliner- och Hamburger-Bach») 
var allt för omgifven af och betagen 
i den härliga konst, hvari fadern under
visade honom, att han skulle kunna offra 
sig åt studiet af pandekterna. Följ
aktligen vände han också vid första 
lägliga tillfälle fru Themis ryggen. 
Både faderns undervisning, hemmet, 
hvilket ingen konstnär, som kom i sta
dens närhet, underlät att besöka, och 
de många anledningar en ung sträfsam 
musiker den tiden hade vid universi
teten att göra sig bemärkt som utöf-
vande konstidkare, dirigent och kom
ponist, alltsammans gjorde, att den 
unge mästaren tog afsked af den juri
diska banan, ehuru hans far ej ville 

* Den omvårdnad gamle Bach egnade sin 
son kan skattas ännu högre, när man betän
ker, hur sällan de stora mästarne på den ti
den brydde sig om undervisning. Musikhe-
fattningarne vore då, om än blygsamt, likväl 
sä pass lönade, att de förslogo till ett bor
gerligt hushåll. Sålunda kunde musikdirek
tören eller kapellmästaren uteslutande lefva 
för sin syssla och sina kompositioner; deraf 
denna oräkneliga mängd tonverk, af kyrklig 
eller verldslig art, som uppstod i 17:"e och 
18.e århundradet och vittnar om en flit och 
en produktivitet, som vår tids musiker, ehuru 
långt talrikare, ej kan visa maken till. Från 
elevers sida ville det afgjorda anlag till för 
att få undervisning af en sådan mästare. Han 
blef ofta upptagen i lärarens familj såsom 
ett af hans andra barn, och för undervisning 
och utbildning betalades ingenting. Hvilket 
välgörande inflytande ett så innerligt förhål
lande mellan lärare och lärjunge utöfvade, 
behöfver ej påpekas. 
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det. Han begagnade emellertid väl sin 
frihet till utbildning i konsten, spelade, 
dirigerade och komponerade flitigt. 

Ar 1738 reste han till Berlin. Här 
fick han strax anbud att ledsaga en 
ung förnäm man på resor i Tyskland, 
Frankrike och Italien. Dess värre 
kunde han ej antaga det och fick så
lunda aldrig tillfälle att se främmande 
länder. Orsaken var, att han oväntadt 
fick en kallelse »till Ruppin, tiil då 
varande kronprinsen af Preussen». Men 
först 1740, då Fredrik II kom till 
styret, blef han anstäld i kungens 
tjenst som förste cembalist och hade så
som sådan den äran att ensam pä flygel 
beledsaga kungen, när denne på Char-
lottenburg spelade sitt första flöjtsolo. 

Från den tiden och till november 
1757 var Bach beständigt i preussisk 
tjenst. Kungen var alltid så nådig 
att möta anbud från andra håll genom 
att göra betydliga tillägg till h ans lön*. 

Då sjuåriga kriget utbröt, upphörde 
flöjtkonserterna af sig sjelft; lönen, 
som oregelbundet utbetalades, lät slut
ligen ej alls höra af sig. Emanuel 
antog derför ett fördelaktigt anbud 
från Hamburg att bli musikdirektör vid 
hufvudkyrkan derstädes. Han fick e fter 
upprepade underdåniga framställningar 
sitt afsked beviljadt af kungen, och 
dennes syster, prinsessan af Preussen, 
hade »den nåden att utnämna honom 
till sin kapellmästare före afresan». 

Carl Philip Emanuel Bach var 
en ytterst flitig och fruktsam kompo
nist. Den egenhändiga förteckningen 
öfver hans verk** upptager '210 kla-
versonater, 52 klaverkonserter, 47 trior, 
3 q vartetter, 12 större ensemblestyc
ken, 18 symfonier, 19 solostycken för 
åtskilliga instrument och en förvå
nande mängd sånger af alla slag, kyr
kosaker och oratorier. Från 1731, då 
han utgaf en menuett »für überge
schlagenen Hände», ett hexeri som då 
var ganska brukligt, »aufs Klavier ge
setzt und von ihm selbst in Kupfer 
radirt» — till hans död, trycktes åt
skilliga kompositioner, men största de
len af dem är otryckt, och dessa äro 
nu stora rariteter. 

Hans betydligaste, hittills oöfver-
träffade verk är: »Försök angående 
bästa sättet att spela klaver», hvaraf 
under åren 1753, —82 och —87 ut-
kommo tre upplagor; år 1860 eller 
deromkring en ny upplaga. Af stör
sta intresse är texten till hans »försök». 

Boken består af två delar och ett 
musikaliskt tillägg med sex musik
stycken. Första delen innehåller lä
ran om fingersättningen, om sp elsätten 

* Fredrik II tog, som bekant, mycken li
ten hänsyn till takten och spelade än lång
samt, än fort, allt efter som det föll honom 
in. Det var således icke lät t att följa honom, 
så mycket mer som han var ytterst kinkig, 
om man ej rättade sig efter honom. Det 
fordrades en Bachs talang till att göra kungen 
så till lags, som här skedde. 

** Som dock ej är fullständig. 

och föredraget; andra delen om ackom
panjemanget och den fria fantasien. 
Det är ett verk, som sätter alla på 
den rent mekaniska konsten grundade 
klaverskolor i skuggan och visar oss 
den enda riktiga vägen för en klaver-
(piano ) spelare, om han på samma 
gång vill blifva en mu-iker. Han 
skall förena det speciella rörande tek
niken med konstens allmänna teori. 
Bach lär också här in ett nytt spel
sätt, en ny applikatur, den som hans 
far grundlade, befästade formen och 
en ny stil på ett sätt lika aflägset från 
vidlyftighet som från pedanteri. En 
hvar musikvän borde läsa denna bok, 
en hvar pianospelare studera den. 

Bach var icke blott en af de stör
sta mästarne på sitt instrument utan i 
afseende på uttrycket och det fina, 
precisa utförandet säkert den förste 
före Mozart. Han var också en myc
ket bildad, kunskapsrik man och drr-
till både lefnadsgkd och själfull, med 
ett vinnande sätt. »Han var snarare 
låg än hög till växten, med svart hår 
och mörka ögon sa mt brun ansigtsfärg. 
När han spelade för bildadt folk, som 
han ansåg kunna förstå honom, kom 
han i sådan hänförelse, att han icke 
blott spelade men såg fullkomligt in
spirerad ut. Ögonen stodo orörliga, 
underläppen sänkte sig och själen syn
tes ej längre bekymra sig om sin lifs-
ledsagare kroppen, utan för så vidt den 
kunde vara behjelplig vid tillfreds
ställelsen af själs njutningen. Hade han 
nu i långsamma eller patetiska satser 
en lång not att uthålla, visste han med 
ator konst att locka en gripande smär
tans eller klagans ton ur sitt instru
ment, ett uttryck, som endast klavi-
chordet eller kanske blott hansjelf kunde 
åstadkomma.» En annan samtida ut
talar sig med ännu större förtjusning 
om honom sålunda: »Hans store fader 
har visserligen skrifvit lärda verk, hos 
de bästa franska mästarne finner man 
sirliga former, i arbeten af de stora 
sångkomponisterna, som bragte italiensk 
musik till Dresden och Berlin, funnos 
större former — men likväl hade ännu 
icke framkommit någon instrumental
musik, hvari en så ädel och välordnad 
harmoni, en så fin smak, en sådan 
skönhet och på samma gång så origi
nel humor framträder, som i de två 
första banden af » Würtembergiska» 
Sonater och hans konsertverk, emot 
hvilka intet af hvad han sedan skref 
kommer upp. Och som med kompo
sitionerna, så med hans spel. Fadern 
var en större organist och fugaspelare, 
Handel och de andra mästarne öfver-
träffade honom i färdighet, men ingen 
klaverspelare ingöt i sitt instrument 
en sådan själ, intet instrument sjöng 
så som under hans händer.» 

I sällskap kunde Bach vara mycket 
kvick. Hans lust för ordlekar förkla
rar många besynnerligheter i hans 
verk. Som de flesta konstnärer var 
han ingenting mindre än rättvis mot 

sina medbröder; man tadlar också, att 
han visade sig styf mot unga konst-
närer, som ville lära af honom. Märk
lig nog är den måttstock de tre brö
derna Bach, hvar för sig egendomliga 
och stora, lade på de andras arbeten. 
Den äldste, lärdare och genialare, 
Friedemann (den Holle'ske, 1710—87) 
sade medlidsamt: »Min broder 'Ham
burgaren' har lagat till några nätta 
småsaker» — och likaså uttabde sig 
Emanuel om den »engelske» Joh. Chri
stian Bach (1732 --82). Till slut blefvo 
broilerna, dess värre, helt främmande 
för hvarandra. 

C. Ph. E. Bach är representant för 
den tyska skolan och bär lika bety
dande som Scarlatti och Couperin. 
Först och främst utmärker sig den 
Bach'ska skolan med ett fullkomligt 
tydligt och precist föredrag samt begge 
händernas lika utbildning. Denna skola 
förenade i sig alla de främmandes före
träden. Såsom annorstädes ha många 
och betydande mästare arbetat före 
och med Sebastian Bach på det verk, 
som först vann stadig framgång ge
nom hans söner och deras elever. 
Namn sådana som Froh berger, Nie. 
Hasse, Georg Muffat, en elev af 
Couperin, som sammansmälte franskt 
och tyskt spelsätt, Kuhnau, Murch-
hau8er, Pachelbel, Händel, Th. 
Muffat, Georges son, J. A. Hasse, 
Kellner, Kuffner, Eberlin och andra 
skola aldrig glömmas, om än deras 
verk länge sedan äro förgätna. För
vånande är det hur mycket de ha skrif
vit, och ännu märkvärdigare innehål
let i deras verk. Alla likna visserlig
en hvarandra, såsom i nstrumenterna un
der den tiden, och den korta, knappa 
formen måste föra det med sig. Men 
aldrig upprepas samma tanke eller 
samma figur, eller kommer det tema
tiska genomförandet fram igen på samma 
sätt. Derför utvecklar sig också Scar-
lattis, Bachs, Haydns och Mozarts verk 
så naturligt, så otvunget, klart och 
osökt, som blomman eller trädet ut
vecklar sig i öfverraskande mångfal
dighet från en oansenlig begynnelse. 
Vi vandra genom blomstrande ängar, 
genom den friska skogen, genom det 
yppigt svajande kornfältet, — och lika
som dessa låta vi deras verk fritt göra 
intryck på oss. Själens tillstånd, sin
nets rörelse kommer klart fram i dem ; 
klagan, längtan och smärta, frid och 
fröjd, glädje och hänryckning kan finna 
ett innerligare och starkare men ej 
ett mera ädelt och upphöjdt uttryck. 
En musikalisk tanke är hos dem al
drig framtvungen eller sökt; so:n käl
lans klara vågor väller fram mellan 
grönska och blomster, så strömmar här 
melodier och harmonier, osökta och 
otvungna, men fulla af konst och in
nehåll. De gamla mästarne förstodo 
att lyfta och böja, röra och t rösta med 
användande af ringa, oansenliga medel. 

® 
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F öl jetong, 

Sångerskan i Porretta. 
Af Eugen Simson. 

2jpivn höstdag 1816, då det redan 
började bli skymning, vandrade 

«y ^ värden på »Silfverhornet» i Por
retta oroligt upp och ned i sin sals
kammare med händerna begrafna i 
fickorna på sin långa väst ; han var 
en man, som i förstå rummet såg på 
pengarne och som hällre debiterade 
sina gäster ett par scudi för mycket 
än för litet. Och nu hade han, trots 
all försigtighet, råkat i fara att gå 
miste om en penningsumma, som han 
i sin ångest inbillade sig vara mycket 
större, än den sannolikt skulle blifva. 
Ja, han svor högt och dyrt, att han 
aldrig skulle mottaga i sitt hus någon 
från teatern ; af detta slags folk, me
nade han, kunde man aldrig få ut 
hvad man skulle ha. Här hade han 
nu varit så fullt och fast säker på att 
ingen fara var å färde, och nu — i 
det samma hördes en knackning på 
dörren. 

»Kom in!» ropade signor Tomasi. 
Dörren gick upp, och in trädde en 

ung vacker dam med ståtlig hållning. 
Värden tog på sig sin sötaste min och 
besvarade med en lätt bugning damens 
helsning, i det han sade: 

»Signoran önskar räkningen? Här 
har jag den redan färdig, — allt be-
räknadt efter de billigaste priserna!» 

Damen mottog papperet och ögnade 
igenom siffrorna. 

»Det är en större summa, än jag 
hade tänkt mig», sade hon derefter, 
»och jag kan, dess värre, icke betala 
allt sammans nu. Kanske lyckas det 
mig att få engagement i Rom eller 
Florens och då sänder jag er resten.» 

Medan hon talade hade värdens an-
sigte fått ett mycket allvarsamt ut
tryck. 

»Jaså, är det fatt på det viset!» 
utropade han; »alltid ska' vi stackars 
värdshusvärdar få sitta emellan! Jag 
beklagar så mycket, signora, — men 
en hvar är sig sjelf närmast; jag har 
fyra barn att försörja och skulle begå 
en synu, om jag ej först och främst 
tänkte på dem — det är ju blott en 
kristlig pligt ; jag är sålunda olyck
ligtvis nödsakad att lägga beslag på 
signorans saker, om ni ej kan betala.» 

Den unga damen spratt till, och 
hennes mörka ögon beiraktade med 
förfäran den talande. 

»Lägga beslag på mina saker!» ytt
rade hon, »skall detta också komma 
till allt det ledsamma jag fått utstå i 
det här Porretta! Men utan kostymer 
och musikalier kan jag omöjligt söka 
ett nytt engagement; derför vill jag 
betala er hälften af räkningen och låta 
er behålla som pant för andra hälften 
detta guldkors med en dyrbar perla.» 
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Hon tog af sig smycket, som hon bar 
om halsen och lemnade det åt värden. 
»Det är ett gammalt arf inom min 
familj, och jag fick det af min mor, 
när jag begaf mig till konservatoriet 
i Milano. Men jag låter er få smycket 
endast på det vilkor, att ni gömmer 
det väl. Det är med tungt hjerta jag 
skiljer mig från det, och jag vill ovil-
korligen lösa igen det; ty jag hoppas 
med Guds hjelp, att jag slutligen skall 
taga fatt på lyckan ! » 

»Ja, helt visst!» återtog värden, 
förtjust öfver att så snart bli sina be
kymmer kvitt; »signoran skall nog 
ännu kunna göra lycka, ty publiken 
är ju så olika; går det inte här, så 
lyckas det helt visst på ett annat 
ställe, och en sådan röst som signo
rans — den klingar ju som silfver-
klockor — den kan man inte rätt 
värdera. Jag har nu alltid varit af 
den mening, att man här alls icke för
står — » 

Han hade nog länge än låtit tungan 
löpa, om han ej blifvit afbruten af ett 
buller i förstugan. 

» Holla! hör hit herr värd!» ropade 
en stark stämma. 

»Cospetto di Bacco ! Förnäma gä
ster» ! utropade värden och skyndade ut. 

I den redan halfmörka förstugan 
stod en elegant klädd, äldre herre 
med en uppsyn, som tydde på allt 
annat än godt humör. 

»Det här är ju alldeles förfärligt», 
utfor han emot värden, som bugade 
sig ända mot golfvet, »först och främst 
går ens vagn i stycken på dessa elän
diga vägar, och man undgår med knapp 
nöd att bryta nacken af sig, och när 
man så helskinnad kommit fram till 
till staden och knackar på värdshus
porten, då är ingen menniska tillstä
des! » 

»Ber tusen gånger om förlåtelse», 
bad Tomasi, »jag var för ögonblicket 
litet upptagen; men nu står jag helt 
och hållet till nådig herrns tjenst. 
Var så artig och stig in!» 

Dermed öppnade han dörren till 
galarummet, som endast öppnades för 
liktigt förnämt folk, och bägge in
trädde. 

»Jag skall insända klagomål till re
geringen», återtog främlingen, »öfver 
det högst lagstridiga sätt, hvarpå sta
den Porretta sköter sina vägar. Der 
borta vid monte Remo är det alldeles 
omöjligt att komma fram; det är fullt 
med de djupaste h julspår, och på många 
ställen har det fallit ner stora stenar 
från bergväggarne och ligga tvärs öf
ver vägen, så att det verkligen är 
lifsfarligt att köra der. Min vagn fick 
också sin axel bräckt och välte. Hur 
lätt hade jag inte sjelf kunnat bryta 
nacken af mig!» 

»O dio mio!» inföll värden med 
djupaste deltagande. 

»Hade vägen varit bättre, så kunde 
jag redan i dag ha kommit ett par 
mil längre och i öfvermorgon varit i 

Verona. Nu måste jag stanna här 
och förspilla den dyrbara tiden!» 

Ett listigt snail drog öfver värdens 
anlete. »Nådig herrn kan då åtmin
stone här finna den bästa förplägning», 
sade han derpå, »önskas det varm 
eller kall mat till afton, en stekt höna 
eller en forell? Kan stå till tjenst 
med allt hvad herrn behagar!» 

»Nå ja, gör som ni sjelf tycker», 
sade den främmande, i det han ut
tröttad kastade sig ned på soffan. 

(Forts.) 

© 

Musikrevy från Göteborg. 

ea handelsstad som Göteborg med 
så praktiska och merkantilt domi
nerande intressen faller af sig sjelft 

att de musikaliska ej der kunna hafva 
någon rotfast jordmån. Dock har der 
ändå *den gedigna musiken gamla tra
ditioner tack vare framstående musi
kers sträfvanden, sådana som Sme
tar, a, Czapek, Hallé n, Elfrida 
Andrée, Lindstrand och Valentin, 
hvilka förtjena allt erkännande. Ett 
värdigt uttryck för detta bragtes en 
af dem, den gamle älskvärde och ge
nialiske musikern, direktör Josef Cza
pek den 19 mars, då han af hundrade 
musikvänner på sin 70:e födelsedag 
fick emottaga en varm och välförtjent 
hyllning för den solida och betydelse
fulla insats han gjort i vårt lands ton
konst. Vid den storartade festen å 
Grand Hôtel Haglund föreslogos för 
honom flere skålar, bland dem af öfver-
intendenten Westin och dr Olof Car
la nder, en fint bildad musikamatör, 
som aldrig försummat gagna hvarje 
ärlig musikalisk sträfvan. Bland flere 
amatörer, som verkat i samma syfte, 
eger rikets andra stad fiero betydande 
sådana, exempelvis herrar Bratt, herr 
Levan, häradshöfdingarne Lamberg 
och Car land er, bankdirektör Jacobs
son och doktor Roseli m. fl. Såsom 
centrum för denna elit har vår gamle 
tonkonstnär Czapek verkat i många år 
och bland resultaten af hans mång
sidiga och gagnerika verksamhet står 
Sundbergska qvartetten som ett 
lysande bevis. 

Aldrig liar denna violinqvartett för
summat, att på sitt program upptaga 
allt af verkligt värde af såväl gammalt 
som nytt. Flere i musikaliskt hän
seende betydande kotterier finnas så
lunda i Göteborg, men något allmänt 
utbredt musikaliskt intresse är der 
som sagt ej rådande. Dessa musik
amatörer, som hafva större förutsätt
ningar än alla andra för att uppträda 
offentligt, draga sig oftast — till skada 
för verklig musik — blygsamt tillbaka 
och låta endast en privat inbjuden 
krets njuta af deras föredrag. Till 
följd häraf florerar en offentlig 
dilettantmusik, hvars prestationer äro 
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lika främmande för konsten som denna 
för de utöfvande, en olycka, hvilken 
lik en syndaflod li otar att öfversvämma 
konsertestraderna. 

Beklagansvärd är den musiker ex 
professo, som utom de för förhållan
dena nödiga premisserna ger sig ut 
på denna, han riskerar då ovilkorligen 
att stöta på grund, dervid så mycket 
mer att beklaga, som han i de flesta 
fall lik gubben Noacli ej är nog lyck
lig att komma på något Ararat, der 
han kan afvakta en gynsammare ut-
sigt. En af de få yngre, som det 
blifvit beskärdt en så lycklig situation, 
är den nitiske dirigenten och den be-
gåfvade tonsättaren dr Karl Valentin. 
I öfver tio år har han verkat som diri
gent för Harmoniska sällskapet och 
dessutom gifvit flere instrumentalkon
serter. Ett vackert prof på dessa voro 
hans senaste förliden vår, då han med 
mycken möda och stora omkostnader 
engagerat framstående orkestermedlem
mar från Köpenhamn. 

En förädlande motvigt mot den po
pulära musikens osunda inflytelser har 
hans föredrag å Arbetareinstitutet varit. 
Det sista af dessa före hösten ut
märkte sig i likhet med de föregående 
för ett gediget innehåll samt illustre
rades af väl valda nummer. Det var 
Mozarts lif och verksamhet Eom då 
tolkades. 

Konserter hafva för öfrigt denna 
vår gifvits af flere celebriteter, ibland 
dessa Aulin och hans qvartett, Mar
teau, Wilma Norman-Neruda (lady 
Hallé), men detta oaktadt inför en mer
endels — fåtalig publik. 

Elfrida Andrées sedvanliga vår
konsert synes i år uteblifva till stor 
saknad för vänner af storslaget och 
öfverlägset orgelspel. Fröken Andrées 
eminenta tonsättaretalang har som be
kant nyligen gjort sig gällande vid en 
pristäflan i Bi tissel, der hon vann hög
sta priset. A. 

9 

Fråh scenen ocn konsert
salen. 

Kgl. operan. April 16, 18, 20, 22. Per 
Gynt, dramatisk dikt i 2 afdelningar, 5 ak
ter i 10 tablåer af Henrik Ibsen (i samman
drag för scenen), musik af Edvard Grieg 
(i Solveigs sångrol: frök. Lindegrén) ; med bi
träde af Aug. Lindberg och s ällskap. — 17, 
21. Weber: Oberon. — 10. Wagner: 
Lohengrin. — 23. Leoncavallo: Pajazzo. 
Hannele, drömdikt i 2 akter af G. Haupt
mann, musik af K. Flodin; med biträde af 
Aug. Lindberg och sällskap. — 24. Bizet: 
Carmen (Carmen: fr u Linden; don^José: hr 
Ödmann). — 25, 27. Bröllopet på Ulfåsa, 
skådespel i 4 akter af Fr. Hedberg, musik 
af Aug. Söderman; med biträde af Aug. 
Lindberg och sällskap. — 26, 28. Meyer
beer: Hugenotterna (drottningen, Valentine, 
Urbain: fru Östberg, frökn. Labia, Karlsohn; 
Raoul, Marcel, Nevers, S:t Bris: hrr Ödmann, 
Sellergren,Vallenius, Söderman). — 28 kl. 1,30: 
Hannele. — 29. Gluck: Orfevs. Leon
cavallo: Pajazzo. — 30. Fjerde symfoni
konserten. 

Vasa-teatern. April 17—30. Offenbach: 
Orfevs i underjorden, buffa-operett i 4 akter 
af H. Cremieux (Evrydice, Juno, Cupido: 
fruar E. Berg, Lindström, frök. Nilsson; Ari-
stevs, Jupiter, Orfevs, Mercurius, John Styx 
m. fl.: hrr Svenson, Ringvall, Pettersson, 
Klinger, Kellberg m. fl.). 

Vetenskaps-akademien. April 19 . AJskeds-
konsert af konstnärsfamiljen Knut Ekvall. 
— 23. Vilhelm Stenhammars och Knut 
Bäcks tredje (sista) musikafton (Brahms-
afton) med biträde af fru Dina Edling, hrr 
Tor Aulin och Almgren. — 26. Konst rt af 
hr Agnar Strandberg; biträdande: frök. 
J. Kragballe, hrr O. Lejdström, V. Stenham-
mar, frök. Ulfsax (ackomp.). 

Musikaliska akademien (orgelsalen). April 
23. Konsert af fröken H ildur Liedberg; 
biträdande: frökn. E . Eriksson, A. Hallström, 
A. Nordquist, Märta Ohlson, hrr R. Setter
holm, C. Pettersson. — 29. Populär kam
marmusiksoaré af hofkapellisten Berndt 
Carlson. 

Klara kyrka. April 21. Konsertmatiné 
af Gust. V. P : s o n Hägg; biträdande: frök. 
Selma Ek, hr Tor Aulin. 

Maria kyrka. April 21. Konsert till för
mån lör skollofskolonierna af M aria kyrko-
kör; biträdande: fruar D. Edling, Edla Lund, 
frök. Math. Månsson, dir. Alb. Lindström m. 
fl.; diri gent: hr Hugo Lindqvist. 

Tyska kyrkan. April 25. Konsert af 
Kristliga föreningen af unga män; 
biträdande: fruar D. Edling, E. Lund, hrr 
John Forsell, Alb. Lindström, Maria kyrko-
kör; dirigent: hr Hugo Lindqvist. 

Direktör August Lindberg med säll
skap har hufvudsakligen beherskat 
operascenen under sista hälften af 
april, i musikaliskt hänseende under
stödd af hofkapellet och operakören. 
Då vi här ej ha att inlåta oss på tal 
om dramatiska föreställningar, vilja vi 
endast omnämna, att vid uppförandet 
af Ibsens »Per Gynt» Griegs musik 
till densamma, förut känd genom ar-
rangementet i orkestersuiter, med sär-
skildt och stort intresse åhördes i sam
band med den dramatiska handlingon. 
Fröken Lindegréns utförande af Sol
veigs sång i sista akten vann stort 
bifall. Likaså var det ett värderikt 
nöje att vid uppförandet, af Hedbergs 
»Bröllopet på Ulfåsa» få å terhöra Aug. 
Södermans vackra musik till denna 
pjes. — Fjerde symfonikonserten gafs 
efter samma program som näst före
gående, med undantag af att violoncell-
numret nu ersattes af en aria, andra 
aktens slutscen ur Glucks »Iphigenia 
i Aulis». Vi få i nästa nummer vi
dare omnämna denna konsert. 

Vasdteatern har haft framgång med 
»Orfevs i underjorden», som erhållit 
en lysande uppsättning och ett godt 
utförande. Hvad det senare beträffar 
må fru Emma Bergs behagliga fram
ställning af Eurydice i främsta rum 
met omnämnas, och på kvinnosidan 
äfven fröken Nilssons täcka Cupido. 
Jupiter hade en lustig representant i 
hr Ringvall, hr Kellberg vann förtjent 
bifall med den bekanta roliga sången 
»När jag var prins utaf Arkadien», 
och hrr Svenson och Klinger löste väl 
sina musikaliska uppgifter i denna 

operett, som onekligen hör till Offen-
bachs bästa. 

Af konserter ha under sista veckorna 
förekommit en så stor mängd, att de
samma endast helt kort kunna refere
ras. 

Vid familjen Ekvalls afskedskon-
sert hade man åter tillfälle att beundra 
de unga syskonens samspel och den 
äldste sonens goda violoncellspel; äf
ven den yngre inger som violinist goda 
förhoppningar. Fru Ekvall förfogar 
ännu öfver aktningsvärda röstmedel 
och kan höras med nöje i för hennes 
föredrag lämpliga sångstycken, helst 
de tyska. — Intressant var Sten-
hammar-Bäcks Brahms-afton, bör
jande med en trio för piano, violin 
(hr Aulin) och waldhorn (br Almgren), 
originel och af god, ehuru stundom 
egendomlig klangverkan. Vid sam
verkan af s ådana instrument löper wald-
hornet lätt fara att vilja dominera, som 
stundom nu ock skedde, ehuru det i 
allmänhet sköttes med stor diskretion. 
I st3Tcken för piano: Ballad op. 10 
nr 1 och 2, Intermezzo op. 117 nr 1 
och 3, Rhapsodie op. 79, H-moll (hr 
Bäck) och Vier Ciavierstücke op. 76 
(hr Stenbammar) samt till sist »Varia
tioner öfver ett Haydn-tema» för 2 pi
anon op. 56 b, dokumenterade sig 
soarégifvarne båda såsom betydande 
pianister. De Brahm'ska pianostyckena 
äro mera djuptänkta och harmoniskt 
djerfva, än fängslande, om ock genom -
väfda af sköna och genialiska tankar. 
Bättre anslå hans sånger, hvaraf fru 
Edling nu föredrog Sapphische Ode 
Liebestreu, Wiegenlied och den kvicka 
»Vergebliches Ständchen». — Fröken 
Liedbergs soaré bjöd p å godt p rogram, 
utfördt af goda, mest yngre talanger. 
Fröken L. sjelf visade sig, efter hvad 
som kunde på akademiens otillräckliga 
orgel å-tadkommas, vara en skicklig 
orgelspelerska i utförandet af Bachs 
Toccata och fuga m. m., som omnämn
des, då programmet i förra numret 
omtalades. Äfven som tonsättarinna 
röjde hon begåfning och smak i de 
sånger af henne, »Hvor findes lykken» 
och »Hvem styrde hit din väg?», 
hvilka utlördes af so pransångerskan (ej 
»operasångerskan», såsom det hette i 
förra numret) frök. Ericsson, som med 
framstående röstbegåfning och föredrag 
äfven föredrog andra sånger. De unga 
konstnärerna fröken Hallström (violin) 
och Märtha Olson (piano) ej mindre 
än Violoncellisten (akademieleven) C. 
Pettersson, tenoramatören Setterholm 
och frök. Anna Nordquist (harpa) fram
kallade alla verkligt välförtjent bifall. 
Ensemblestyckena af Saint-Saëns och 
Faure voro melodiösa och anslående. 
— Organisten i St. Klara, dir. Pet-
tersson-Hägg, dokumenterade sig på 
sin kyrkokonsert såsom en orgelvirtuos 
af ganska hög rang, så väl genom J. 
S. Bachs svåra Fantasi och fuga (G-
moll) samt Preludium (H-moll) som 
ock i symfonier af Widor (nr 6 och 
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5) och egna anslående kompositioner. 
Vi hänvisa till det i förra numret in
tagna programmet. Värdefullt biträde 
erhöll konsertgifvåren af de n nu sällan 
hörda frök. Selma Ek och hr Tor Aulin. 
Kyrkokonserterna i Maria kyrka och i 
ïyska kyrkan, till en del med samma 
program och deltagare under d ir. Lind
qvists omsorgsfulla ledning, bjödo som 
hufvudnnmmer på Gilles Messa nr 7 
i A, prisbelönt af musikal, konstför
eningen, ett väl skrifvet, stämningsfullt 
verk, h vari nu fru Edling sjöng solo. 
Körerna klingade vackert och gingo 
väl; fru Edla Lund lät höra en vacker 
röst i en väl föredragen aria ur »Mes-
sias»: (»Han föda skall sin hjord»). 
Dir. Lindströms orgelspel och ett vio
linsolo (frök. M. Månsson) utfylde pro
grammet.— Hr Agnar Strandbergs 
soaré gafs för talrik publik, och den 
unge sångaren framkallade med sin 
vackra, kraftiga, väl vårdade stämma 
mycket bifall såväl efter hufvudnumren, 
aria ur »Elias» och »Wotans afoked 
till Brünnhilde» ur »Valkyrian», som 
i sånger af Palloni, Grieg och frök. 
de Anduaga samt duett ur »Don Juan» 
tillsammans med frök. Kragballe, hvil-
ken behagliga sångerska biträdde med 
en Cavatina ur Gounods »Drottningen 
af Saba» och sånger af Lago och Hall
ström. Hr O. Lejdström och V. Sten-
hammar biträdde med väl utförda sång-
ocli pianonummer. 

Musikpress och litteratur. 

Genom C. E. Fritzes k. hofmusik-
liandel (i distribution) har utsändts: 

Musik till svenska kyrkans högmässa, 
brudmässa och begrafningsmässa, utgifven 
af N. Edlund, organist i Bollnäs. Pris: å 
ordinärt papper 2 kr., å fint glättadt papper 
kr. 2: 50. 

Från Tyskland ha följande nyheter 
blifvit red. tillsända: 

Riemann, Hugo, dr: Vergleichende theo
retisch-praktische Klavier-Schule, eine 
Anweisung zuni Studium der hervorragend
sten Klavier - Unter richtswerke nebst ergän
zenden Materialien. Heft 5. Uebungen 
im Pedalgebrauch. Pris M. 2: 50. Op. 
39, neue vermehrte und verbesserte Ausgabe. 

Das Haus Rud. Ibach Sohn. Har mai— 
Köln / ? 94—1894. Ein Rückblick beim 
Eintritt in das zweite Jahrhundert seines 
Bestehens. 

I företalet till det kyrkomusikaliska 
verket yttrar författaren: »I förelig
gande arbete har åt melodien gifvits 
en större rörlighet, än hvad som före
kommer i den hseffnerska m ässan. Or
saken dertill är att jag trott mig finna, 
att det hos sångaren fordras större för 
måga att af en entonig melodi få fram 
något njutbart, än om denna rör sig 
på flera toner. — Äfven åt rytmen 
har gifvits större liflighet. De egent
liga mässångerna utföras ej i sträng 

taktmässighet utan mera som recita-
tiv. luga notvalörer eller taktstreck 
kunna fullt beteckna den rätta rytmen. 
— Der textens innehåll så fordrar på
skyndas tempot något, på andra ställen 
åter fördröjes det. Tonsluten före
dragas lugnt och värdigt. Ackompan
jemanget är kontinuerligt utsatt, men 
da den mässande väl behåller tonhöj
den och ej detonerar, är det af god 
verkan att stundom afbryta detta för 
att sedan på lämpliga ställen å nyo 
falla in.» De icke signerade styckena, 
som utgöra flertalet, äro komponerade 
af utgifvaren, andra äro mest efter 
Haeffner (från 1G97 års koralbok). Ton
höjden är praktisk; varianter i olika 
tonarter förekomma äfven. Melodierna 
lämpa sig väl till orden. 

Riemanns »Pedalskola» är femte de
len af ett ansedt instruktivt verk, hvar-
af häft. 1 innehåller Elementarschule, 
häft. 2 Technische Vorstudien (à 4 kr.), 
häft. .) Ornamentik, häft. 4 Rhytmische 
Probleme (a M. l,5o). Pedalskolan in
nehåller: 1) Das Dämpfen im Moment 
des Anschlags. 2) Das Nachtreten. 
• >) \ olikommenes Legato von Ackorden 
mit Hilfe des Pedals. 4) Arpeggio 
mit Pedal. 5) Staccatospiel mit Pedal. 
6) Skalenformige Melodik mit Pedal. 
' / Pedaleffekte; och til l dessa 40 större 
eller mindre öfningar, till större delen 
ur Beethovens sonater men äfven ur 
verk af Czerny, Mozart, Schubert, Schu
mann, Chopin och Mendelssohn. Med 
pilspetsar utmärkas trampandet och 
släppandet af pedalen, vid hvars an
vändande särskildt framhålles regeln, 
att efter (Nachtrag), icke samtidigt med 
anslaget trampa pedalen. Texten är 
affattad på tyska och engelska. 

Ett praktverk af högsta rang till 
band och innehåll är det, som den 
gamla ansedda pianofabriksfirman Rud. 
Ibach Sohn ntsändt, »Den Freunden 
zu eigen»; ett verk sålunda af mera 
privat natur. Bandet innehåller de 
finaste planscher med porträtter af 
herrar Ibach, firmans innehafvare från 
dess grundläggning, samt af Richard 
Wagner, dess gynn; re, vidare teck
ningar öfver i firmans museum befint
liga gamla instrument, spinetter, klavi-
chord, virginal etc., firmans storartade 
fabriksbyggnader och deras inre, mo
deller till flyglar och pianinon med 
deras delar samt prisbelönta ritningar 
till pianinon, och naturligtvis äfven en 
historik öfver den hundraåriga fabri
kens verksamhet. 

« 

Från in- och utlandet. 

Kgl. operan. Med anledning af dir. 
Aug. Lindbergs och hans sällskaps 
gästspel har den väntade nyheten 
»Navarresiskan» ännu ej kommit till 
uppförande. 

Emil Götzes första uppträdande å 
k. operan eger rum deu 4 maj i »Pro
feten»; hans nästa rol blir Lohengrin 
den 7 maj. 

. Filharmoniska sällskapets tredje abon-
nementskonsert eger rum den 8 maj i 
Musikaliska akademiens stora sal. 

Sällskapet 0. D. från Upsala ger sön
dagen den 5 maj en mâtiné i Musika
liska akademien med biträde af k. hof-
kapeliet under director musices Ivar 
Hedenblads ledning. 

Sällskapet för svenska qvartettsån-
gens befrämjande sammanträder till sitt 
sedvanliga allmänna årsmöte lördagen 
den 11 maj kl. 7 e. m. å Hasselbacken. 

Syskonen Nerudas kammarmusiksoaré 
1 Vetenskapsakademiens hörsal eger 
rum den 9 maj, såsom förut blifvit 
nämndt. Do, som önska bevista denna 
märkliga musikhögtid, göra bäst att i 
tid förse sig med biijetter — om ännu 
några sådana stå att få. 

Fröken Alma Malmström, den begåf-
vade unga mezzo-sopransångerskan, som 
förut tillhört musikkonservatoriet bär-
städes och sedan idkat sångstudier för 
professor Bax i Paris samt under den 
förflutna säsongen medverkat vid flera 
musiktillställningar i hufvudstaden, 
bland annat vid två af Musikförenin
gens konserter, gifver torsdagen den 
2 maj kl. 8 e. m. en egen musiksoaré 
i Musikaliska akademiens orgelsal. Hon 
biträdes dervid af fröknarna Alfhild 
Larson och Märtha Ohlson, en musik
älskarinna, konsertmästare Tor Aulin 
och Violoncellisten C. Pettersson. 

Fru Mathilda Linden, som erhållit 
tjenstledighet från k. operan under 
instundande maj, ämnar i förening med 
professor I. Hallström och en af den
nes elever, bassångaren Oscar Berg
ström, företaga en konsertturné genom 
landsorten. Turnén kommer att ge ej 
mindre än 24 konserter. 

Anslag till inhemska tonsättare. Af 
det å Musikaliska a kademiens stat upp
förda anslag till uppmuntran och under
stöd åt inhemska tonsättare har k. m:t 
tilldelat professor Ivar Hallström och 
organisten Emil Sjögren hvardera ett 
belopp af 1,000 kronor. 

Mazérska qvartettsällskapet afslutade 
i torsdags afton sammankomsterna för 
säsongen. Ledamöterna voro talrikt 
församlade och en ovanligt rik och 
värdefull musikalisk konstnjutning er
bjöds. Också deltogo i musikpresta
tionerna jemte A ulinska qvartetten med 
hr Sten ham mar icke mindre än tre 
våra hofkapellmästare : hrr Nordqvist, 
Dente och Henneberg, hvarjerate kon
sertmästare Fr. Book som vanligt del
tog i spelet, äfvensom kammarmusikus 
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Lindroth. Efter en inledande stråk-
qvartett af Haj'dn spelades af Aulin-
ska qvartetten Stenhammars å en af 
dess soaréer gifna etråkqvartett, hvar-
på följde en stråkoktett af Spohr. 
Efter gemensamt intagen supé fick 
man återhöra Smetanas genialiska 
pianotrio, spelad af samma konstnärer, 
som utförde den på Aulinska kammar
musiksoarén, och till slut gafs en piano-
qvartett af Beethoven, med hr Henne
berg vid flygeln och hr Aulin vid för
sta violinen. Det var sålunda en verk
lig konsert, som å dtn i allo a ngenäma 
aftonen bjöds sällskapets medlemmar 
vid sista sammanträdet före hösten. 

Hr Algot Lange, den talangfulle och 
intelligente svenske barytonisten, skall, 
enligt en uppgift i P olitiken, med d etta 
spelår afgå från k. teatern i Köpen
hamn, som han tillhört sedan hösten 
3884, då han först med stor fram
gång uppträdde som don Juan. Hr 
Lange vore utan tvifvel en god och 
välbehöflig ackvisition för vå r k. opera. 

Konstnärsfamiljen Knut Ekvall till-
ämnar en längre konsertturé i meller
sta Sverige. I höst ställes kosan mot 
söder, för att på kontinenten fortsätta 
konstverksamheten i både musik och 
målning, hvilka båda konstarter utöf-
vas af alla familjens medlemmar. 

„Den förtrollade katten», Ivar Hall
ströms bekanta sagospel, som 1869 först 
uppfördes å k. operan härstädes, har 
genom Lindens teater- och k onsertbyrå 
blifvit försåld, med uteslutande upp
föranderätt i Sverige, till direktör 
Mauritz Fröberg. Sannolikt kommer 
första uppförandet att ske i Göteborg, 
der hr Fröberg spelar i oktober månad. 

Fröken Ester Sidners namn namnes 
åter i Le Figaro bland de af fru Re-
née Riebard d'Ozouvilles elever, som 
vid en andra uppvisning blefvo »mest 
fêterade». Till denna smickrande ka
tegori räknas fröknarna Lalla Miranda, 
Telska, Dmitrenko, Pascal, Sidner och 
Luziny. 

Märta Petrini har nyligen i Milano 
ined stor framgång sjungit Julias parti 
i Gounods »Romeo och Julia». Vals
arian i första akten bisserades. Frö
ken Petrini har nu anländt till Stock-
kolm och ämnar snart gifva en kon
sert härstädes. 

Göteborg, Den 15 april gafs till 
understöd för Göteborgs försvar en 
musikfest, under beskydd af Götiska 
förbundets styrelse med biträde af fr u 
Axeline Mraz, hrr. Carl Bredberg, 
Otto Edberg och en kör af 80 man 
samt en af 70 man bestående orkester. 
Konserten inleddes med en Festmarsch 
af G. Malmgren, och bland öfriga kon-
sertnummer må nämnas: en kör »För 
fosterlandet» at Otto Edberg, »I temp

let» sång af Elfrida Andrée och »Ro
mans» af K. Valentin. Den 20 gaf 
pianisten Mary Olson och sångerskan 
Bokken Lassen konseit, hvarvid 
den förra spelade A moll-fuga af Bach, 
Capriccio op. 116 n:3 af Brahms, 
Schumanns »Carnaval» samt E-dur-po-
lonäs och Liebestraum af Liszt. Två 
symfonikonserter ha af Dr. Valentin 
gifvits med biträde af e n Köpenhamns
orkester om 70 man. Programmet till 
den l:a var följande: Valentin: Fest
marsch; Beethoven: Symfoni; Cmoll; 
Humperdinck : Förspel till »Hänsel und 
Greiel»; Violinsolo (hr. Ant. Bloch). 
A. Söderman: Folkvisa och sp ringdans; 
Grieg: »Norsk». »Det förste möte», 
för stråkorkester; Wagner: Förspel 
till »Mästersångarne» ; — till den 2:a 
A. Söderman: Folkvisa och springdans; 
Beethoven: Pianokonsert, l:a satsen 
(fru Ellen Nilsson) med ork.; Mozart: 
Symfoni, Ess dur; violinsolo (hr Ludv. 
Hansen); Rameau: Tamburin, Schubert: 
Entreact, Saint-Saëns: Danse de la 
Gipsy; Grieg: Tre stycken ur »Si
gurd Jorsalafar». 

Gefle, Operasångaren Oscar Lom-
berg har med stort bifall konserterat 
här senast d. 22 april, då han bl. an
nat sjöng Jagos monolog i Verdis 
»Otello» och prologen i »Pajazzo». — 
Musiksällskapet » Concordia» gaf med 
biträde af fröken Laura Valin (sång.) 
d. 28 april sin 32:a konsert i högre 
allm. läroverkets högtidssal. Konserten 
började med »Dansvisa» kör af John 
Jacobsson ; af körer sjöngos vidare 
Graduale och Sanctus ur Cherubinis 
Requiem, »Neg mins jag hur det var», 
visa i folkton af A. Söderman, samt 
körer och soli ur Glucks »Orfevs» 
äfvenså utfördes solosånger af Norman, 
Peterson-Berger och Grieg samt duo 
för sopran och baryton »Gossen och 
fjäriln» af V. Svedbom. 

Helsingborg. För första gången gafs 
här d. 19 april en symfonikonsert, un
der ledning af dir. Lidner, som här 
lyckats åstadkomma en fullständig or
kester. Programmet upptog. 1. Haydn: 
Symfoni n:o 11 Gdur. 2 Mozart: Trio 
för piano (frk. Hilma Wengberg), viola 
(hr Lidner) och klarinett (hr Björk) ; 
3 Foroni: uvertyr i Cmoll; 4 Grieg: 
Per Gynt-Suite (den första). 

Från våra grannländer. 

Kristiania. Kristiania teater har 
under förra månadens sista hälft af 
musikpjeser endast haft »FraDiavolo» 
på repertoaren. — Sångaren Thorv. 
Lammers med fru har gifvit en ro
mans-konsert, som sedan på begäran 
förnyades. — Den 20 april gaf Handt-
verker-sangforeningens sångkör 
(120 man) en konsert, hvars program 
bl. a. upptog Griegs »Landkjending» 
och »Gammel nederländske Folke
sange» för manskör, soli och ork. af 

Eduard Kremser. — Händels oratorium 
» Josua» utfördes d. 27:e i Vor Freisers 
kyrka af körföreningen, Kristiania te
aterorkester m. fl. musiker samt soli
sterna fru Mally Lammers, frk Martha 
Legaard och Kitty Stang-Mathiesen, 
hofoperasångaren Georg Ritter, orga
nisten Cappelen m. fl. — Till 30 april 
annonserades af hr Robert Henriques 
en Grieg-Svendsen-konsert med bitr. af 
fru Oselio-Björnson och en orkester om 
50 man. Programmets innehåll var: 
Grieg: Menuett ur pianosonaten op. 7 
och »Norsk dans» (op. 35) bearb. f. 
ork. af Henriques; romanser; »Hjerte-
sorg» och »Våren» för stråkorkester, 
samt Svendsen: Symfoni N:o 2 Bdur. 

Den 10 april återkommo till Kristi
ania frökn. Mary Olson och Bokken 
Lasson efter en stor framgångsrik 
konserttur till Norges förnämsta lands-
ortssstäder. 

Helsingfors. Å Svenska teatern har 
under förra månaden af pjeser med 
musik uppförts »Lilla Helgonet» och 
»Villars dragoner», med fru Castegren 
i de kvinliga hufvudrolerna, samt dess
utom pantomimen »Den förlorade so
nen». — Påskdagen gafs i Nya kyr
kan konsert af hrr O. Merikanto 
och A. Ojanperä, biträdda af fru M. 
Lagermarck Salvesen och hr O. Krus-
kopf. Af orgelsaker utfördes bl. a. 
Sonat N:o 9 (B) op. 142 af Rhein
berger och »Ostern», konsert på orgel 
(D, op. 25) af C. Aug. Fischer. — 
D. 17 april gafs af hr Jean Sibe
lius i Universitetssalen konsert med 
program af endast egna kompositioner : 
1. Suite för orkester, 2. Sonat för 
piano, 3. Vårsång för orkester, 4. Se
renad för baryton (hr Ojanperä) och 
ork. till ord af Stagnelius, 5. »Skogs
rået», (efter Victor Rydberg) symfonisk 
dikt. Konserten upprepades d. 19 med 
N:o 1, 3 och 5 af detta program. En 
platstidning berömmer herr Sibelius' 
»snillrika kompositioner», som äro me
lodiska och fint instrumenterade. Se
renaden, den egentliga nyheten, säges 
vara minst lyckad och texten för gam
malmodig. Sista numret, lär ha en 
något tröttande längd. — Den 21, 23, 
25 april har i universitetssalen gifvits 
Berlioz' »Faust» med biträde af frk. 
Alma Hulting från Stockholm, hof-
operasångeren Zeller från Weimar, 
harpvirtuosen frk Sternberg från Peters
burg, hr Ojanperä m. fl. under dir. 
Kajanus' ledning. — Den 28 april gaf 
orgelvirtuosen, frk M. Hermann kon
sert i Nya kyrkan, biträdd af sånger
skan frk Ahnger och hr E. Kihlman. 
Frk H. spelade bl. a. orgelsonat af 
Mendelssohn (i F) och en Sonat (E moll) 
af Merkell. 

Köpenhamn. Kungl. teatern har af 
musikpjeser under sista hälften af april 
endast bjudit på Ennas »Kleopatra» 
med fru Gulbranson som gäst. — På 
Casino gästar för närvarande fru Anna 
Pettersson-Norrie i »Clairettes 28 dage» 
med vanlig framgång. — Fjerde kam
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marmusiksoarén af hr A. Svendsen, 
Holg. Möller, Chr. Petersen och Fr. 
Neruda egde rum den 18. Musik
föreningens fjerde konsert gafs den 
23 och 25 april. Programmet upptog: 
Gade: »Agnete og havfruerne» (solist: 
fröken Regina Nielsen); Edgar Tinel: 
Kollebloemen (Vallmor) för tenor (hr 
Bielefeldt) och kör med orkester; Che
rubim: Uvertyr till >Anacreon»; Beet
hoven: Symfoni, A dur ; Wagner: För
spel till »Mästersångarne». — Vid 
Sällskapet Symfonias andra abonne-
mentskonsert den 29 gafs: 1) Louis 
Glass: Stråkkvartett; 2) Carl Nielsen: 
Symphonisk Suite för p iano; 3) G. Hel-
sted: Stråkqvartett; 4) C. Nielsen: 
Sånger. Af andra konserter må näm
nas: den 19 kyrkokonsert af Chr. 
Geissler, den 22 af pianisten fröken 
Thora Sanne och klarinettisten, ka
pellmästaren Emil Sanne, den 26 af 
Edvard och Nina Grieg, biträdda 
af professor Aug. Winding, samt af 
fru Dagmar Sterky ett par konser
ter, med stor framgång för den sven
ska sångerskan, som sjöng sånger af 
Söderman (»Killebukken», »Ingrid 
Sletten», »Den hvide, rôde rose») och 

OBS. Äldre å rgångar 
af deuna tidning, med eller utan musikbilaga, 
eihållas till nedsatt pris (endast kontant) å 
Expeditionen. 

V. Stenhammar (»Aftenstemning» ») m . 
m. och franska duetter med fru Sigrid 
Wolf-Schöller. 

Paris. Stora operan kommer att under 
spelåret 1895—9 6 uppföra som nyheter Mas-
senets »La navarraise» och * Hellt"», opera i 
fyra akter af Alphonse Duvernoy. — På 
Opéra Comique går Godards >La Vivandière» 
fortfarande med framgång. Lyckade repriser 
ha egt rum a f Massés »Paul et Virgine» och 
Massenets «Portrait de Manon», en liten opera, 
som tycks gö ra lycka öfverallt och beskrifv es 
som »ett förtjusande verk». 

London. Adelina Patti har sjungit här på 
en konsert af »Philharmonie Society», grun
dad 1813, och varit föremål för en stor ut
märkelse. Efter att ha sjungit arian »Voi 
che sapete» ur »Figaros bröllop» mottog hon 
under publikens entusiastiska bifall af säll
skapets president, sir Alex. Mackenzie, den 
stora guldmedaljen, hvars ena sida bär Beet
hovens porträtt, å den andra var graveradt: 
»Presented by the Philharmonic Society of 
London, founded MDCCCX1II. London 3 
april 1895». Denna medalj h ar förut endast 
tilldelats Rubinstein, och Gounod samt fruar 
Grisi, Schumann och Jenny Lind. 

Leipzig. Gewandhaus säsongen 1894—95 
afslutades med den 22:a konserten den 28 
mars. Programmet upptog som vanligt vid 
sådant tillfälle Beethovens 9;e symfoni, före

J. 

Eleganta Perraar 
till Svensk Musiktidning finnas till 
salu à 2 kronor hos P. Herzog, 
Malmskilnadsgatan 54. 

gången af »Jubilate» för soli, kör, orkester 
och orgel af Handel i bearbetning af Rob. 
Franz. 

® 

Dödsfall. 

Sandstedt, Victor, operasångare och 
skådespelare, död d. 14 april i Eskils
tuna. Han föddes i Stockholm den 9 
mars 1828, började sin teaterbana vid 
ett landsortssällskap och anstäldes 1850 
vid det af Edv. Stjernström bildade 
sällskap, som uppträdde på dåvarande 
Mindre, nu k. Dramatiska teatern. På 
hösten 1860 engagerades han vid de 
k. teatrarne, der han sedermera, ända 
tills han för några år sedan afträdde 
från scenen, med framgång utfört en 
mängd både tal- och sångroler, hufvud-
saklijjen komiska, såsom Lars Erson i 
»Vermländingarne», väpnaren Björn i 
»Bröllopet på Ulfåsa», Inge i »Torkel 
Knutsson», Gldbrio i »Fäktaren från 
Ravenna», Agamemnon i »Den sköna 
Helena», Stephan i »Hans Heiling» 
och, efter C. J. Uddmans död, flere 
af dennes favoritroler. 

Innehåll: Neruda trion (med porträtt 
af syskonen Wilma, Maria och Franz Neruda). 
— Glömda mästare, efter H. M. Sc hletterer 
(slut). — Följetong: Sångerskan i Porretta, 
at Eugen Simson (forts.). — Musikrevy från 
Göteborg, af X. — Från scenen och konsert
salen. — Musikpress och litteratur. — F rån 
in- och utlandet. — Dödsfall. — Annonser. 0. 

J. LUDY, OHLSON; 
H 

STOCKHOLM 

1 6  R e g e r i n g s g a t a n  1 6  
: 

Flyglar, Pianinos och Orgelharmo- ; 
nier af de bästa svenska och utländska ; 
fabriker i största lager till billigaste : 
priser under fullkomligt ansvar för In- ; 
strumentens bestånd. ; 

Obs.! Hufvuddepot för Bliithners : 
verldsberömda F lyglar, samt E.Ö-
nischs & Steinweg Nachfol
gers utmärkta Pianinos. 

• •   ......... H 

MALMSJÖ, 
Piano-Fabrik, 

G ö t e b o r g ,  
etablerad 1843, 

Kgl. Hof leverantör 

FLYGLAR o ch PIANINOS, 
p r i s  

prisbelönta me d 

N i t t o n  Fö r s t a  
vid utställningarna i 

UDDEVALLA. .  .  
PHILADELPHIA 
BORAS 
MALMÖ 
ÖREBRO 
KÖPENHAMN .. 

samt senast å Industriutställningen i Göteborg 1891 
Handfverks- och In dustriföreningens 

Hederspris. 

OD C ! Den enda svenska pianofabrik, som vid täflan A D Q I 
D  ö ' 1  a l l t i d  e r h å l l i t  l i < > g » t a  p r i s e t .  U  D  ö . i  

STOCKHOLM . .  .  .  1851 1867 
GÖfEliORG 1860 GÖTEBORG . . 1871 

1872 KARLSTAD - . 1 862 KÖPENHAMN 
1871 
1872 

LONDON 1862 ME SERSBORG . .  1872 
MALMÖ . .  1865 WIEN 1S73 
STOCKHOLM . .  . .  1868 RUGBY, ENGLAND. 1873 

. 1874 
. 1876 
. 1880 
. 18S1 
. 1883 
. 1888 

Talrika vitsord frän fmmslâemle konstnärer foreligrga. 

G rant i lämnas i minst fem år för instrumentets hållbarhet och varaklighet. 

Siiljas på bekväma afbetalningsvilkor. Gamla instrument tagas i utbyte. 

G 
& " ...... • . • • • •±^J-L?XTTiS| 
• Skandinaviska Orgelfabrikens : 

i K a m m a r o r g l a r ,  i  
hvarå de nyaste • 
uppfinningar och • 
förbättringar till- • 
lämpas, äro af 
våra förnämsta 
orgelkännare så
väl i Stockholm 
som i landsorten 
enhälligt vitsor
dade för att vara 
de bästa i nor
den tillverkade. 
Prisbelönta i Kö

penhamn 1888 (enda pris med medalj), 
• i Norrköping 1889, i Helsingborg 1890 

(första pris). Priskuran ter sändas på be
gäran franko. 

; Skandinaviska Orgelfabi iken. 
Kontor och utställning i Stockholm: 

Mästersamuelsgatan 24. 

Stockholm, Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag, 1895 . 


